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Ladainha 4: Para mitigar a punição de Deus Pai
Sábado, 12 de janeiro de 2013, 03h10min.

Ó Deus, o Altíssimo,

Nós imploramos a Vossa Misericórdia pelos pecados 
dos Vossos filhos.

Nós Vos agradecemos pela Dádiva da terra.

Nós Vos agradecemos pelo Dom da vida humana.

Nós valorizamos o Dom da vida.

Nós defendemos o Dom da vida.

Nós Vos agradecemos pela Dádiva do Vosso Filho, Jesus 
Cristo.

Nós Vos agradecemos pelo Dom da Redenção.

Nós louvamos a Vossa Divindade.

Nós rendemo-nos completamente perante Vós, para que 
a Vossa Santa Vontade possa ser cumprida, assim na 
terra como no Céu.

Nós Vos agradecemos pelo Dom da Iluminação da 
Consciência.

Nós Vos agradecemos pela promessa da vida eterna.

Nós louvamos o Novo Paraíso.

Nós Vos imploramos a salvação de todas as almas, 
incluindo aquelas que Vos atormentam e as que estão 
perdidas para Vós.

Nós Vos agradecemos pelo amor que Vós mostrais por 
todos os Vossos filhos.

Nós Vos agradecemos pelo Dom da profecia.

Nós Vos agradecemos pelo Dom da Oração.

Nós Vos pedimos que nos concedeis a paz e a salvação. 
Amém.

Jesus: “Minha paciência nunca termina, mas os homens 
serão punidos por seus atos perversos, antes da Minha 
Segunda Vinda. Esta punição foi demorada por algum 
tempo, mas Meu Pai permitirá transtornos ecológicos, a 
fim de purificar as almas. Aqui tem uma Ladainha 
importante, para ajudar a atenuar o Castigo por Meu Pai”.

Ladainha 5: Para a salvação daqueles que estão em 
pecado mortal
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2013, 12h30min.

Jesus, salvai todos os pecadores do fogo do Inferno.
Perdoai as almas enegrecidas.
Ajudai-os a ver-Vos.
Tirai-os da escuridão.
Abri os seus olhos.
Abri os seus corações.
Mostrai-lhes a Verdade.
Salvai-os.
Ajudai-os a escutar.
Livrai-os do orgulho, luxúria e inveja.
Protegei-os do mal.
Ouvi os seus pedidos de ajuda.
Agarrai as suas mãos.
Puxai-os para Vós.
Salvai-os do engano de Satanás. Amém.

Ladainha 6: Dádiva de Graças
Quarta-feira, 8 de janeiro de 2014, 21h15min.

Ó queridíssimo Jesus, meu amado Salvador,
Preenchei-me com o Vosso Amor.
Preenchei-me com a Vossa Força.
Preenchei-me com a Vossa Sabedoria.
Preenchei-me com a Vossa Perseverança.
Preenchei-me com a Vossa Humildade.
Preenchei-Me com a Vossa Coragem.
Preenchei-Me com a Vossa Paixão. Amém.

Jesus: “Deve ser dado a conhecer a todos vós que 
quando defenderdes a Palavra de Deus, durante o tempo 
da escuridão, necessitareis de todas as Minhas Graças 
para permanecerdes firmes. Se Me chamardes para 
inundar as vossas almas com as Minhas Graças 
especiais, vereis que é mais fácil seguir-Me. Eu lego 
agora a todas as almas bravas e leais estas graças 
especiais. Quando recitardes esta nova Ladainha durante 
os tempos de grandes provações Eu conceder-vos-ei 
tréguas. As almas que a recitarem em tempos de 
perseguição, sabei que Eu derramarei estas Graças sobre 
vós. Tornar-vos-eis mais calmos, fortes e mais corajosos, 
à medida que carregardes a Minha pesada Cruz até aos 
portões do Novo Paraíso e Nova Terra ”.
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Ladainha 1: Proteção contra o Falso Profeta
Domingo, 19 de agosto de 2012, 22h56min.

Meu Querido Jesus, salvai-nos do engano do Falso 
Profeta.

Jesus, tende Misericórdia de nós.

Jesus, salvai-nos da perseguição.

Jesus, preservai-nos do Anticristo.

Senhor, tende Misericórdia.

Cristo, tende Misericórdia.

Meu Querido Jesus, cobri-nos com o Vosso Precioso 
Sangue. 

Meu Querido Jesus, abri os nossos olhos para as 
mentiras do Falso Profeta.

Meu Querido Jesus, uni a Vossa Igreja.

Jesus, protegei os nossos Sacramentos.

Jesus, não deixeis que o Falso Profeta divida a Vossa 
Igreja.

Meu Querido Jesus, ajudai-nos a rejeitar as mentiras que 
nos apresentam como a Verdade.

Jesus, dai-nos força.

Jesus, dai-nos esperança.

Jesus, inundai as nossas almas com o Espírito Santo.

Jesus, protegei-nos da besta.

Jesus, dai-nos o dom do discernimento para que 
possamos acompanhar o caminho de Vossa Igreja 
Verdadeira para todo o sempre e eternamente. Amém.

Jesus: “Eu quero que todos vocês comecem uma nova 
Ladainha de Orações, para a proteção contra o Falso 
Profeta e rezem-na uma vez por dia, a partir de agora. As 
Cruzadas de Orações devem ser selecionadas em 
diferentes lotes e rezadas como vocês puderem”.

Ladainha 2: Pela Graça de Imunidade
Sexta-feira, 24 de agosto de 2012, 03h15min.

Ó Altíssimo Pai Celestial,

Eu amo-Vos,

Eu honro-Vos,

Senhor tende Misericórdia.

Senhor, perdoai-nos as nossas ofensas.

Eu adoro-Vos,

Eu louvo-Vos,

Eu agradeço-Vos por todas as Vossas Graças especiais.

Eu imploro-Vos pela Graça de Imunidade para os meus 
entes queridos (nome de todos, numa lista para a 
salvação das almas).

Eu ofereço-Vos a minha lealdade em todos os momentos.

Vós, Ó Pai Celestial, Criador de todas as coisas, Criador 
do Universo, Criador da Humanidade. Vós sois a fonte 
de todas as coisas.

Vós sois a fonte do Amor.

Vós sois Amor.

Eu amo-Vos.

Eu honro-Vos.

Eu inclino-me diante de Vós.

Eu imploro Misericórdia para todas as almas que não Vos 
conhecem, que não Vos honram, que rejeitam a Vossa 
Mão de Misericórdia.

Eu entrego-me a Vós em mente, corpo e alma, para que 
Vós possais levá-los nos Vossos Braços, livres do mal.

Eu peço-Vos para abrirdes os Portões do Paraíso, para 
que todos os Vossos filhos possam unir-se, por fim, na 
Herança que Vós criastes para todos nós. Amém.

Jesus: “Agradeçam ao Meu Pai pelo Dom da Sua Graça 
de Imunidade do fogo do inferno para aqueles, que 
respondem ao Seu apelo! Tragam todas aquelas almas 
perto de seus corações e coloquem-nas agora ante o Trono 
do Meu Pai e, em Sua Misericórdia, Ele vai lhes dar o 
maior Dom de todos: Ele irá conceder a sua salvação. 
Tragam os nomes das almas obscuras, incluindo uma lista 
daqueles que nem conhecem pessoalmente, e implorem 
por misericórdia das suas almas”.

Ladainha 3: Para defender a Palavra de Deus
Quinta-feira, 11 de outubro de 2012, 10h03min.

Ó querido Jesus,

protege-nos das mentiras que ofendem a Deus.

Proteja-nos de Satanás e seu exército.

Ajude-nos a amá-Lo mais.

Ampara-nos em nossa batalha.

Defende-nos em nossa fé.

Leve-nos para o Seu porto seguro.

Ajude-nos a levantar e defender a sua Santa Vontade.

Fortaleça a nossa determinação de ser seus verdadeiros 
discípulos.

Dá-nos coragem.

Dá-nos confiança.

Guiai-nos no caminho da Verdade.

Defende-nos contra o inimigo.

Derrame Suas Graças de proteção sobre nós.

Ajude-nos a evitar a tentação.

Aproxime-nos do Seu Sagrado Coração.

Ajude-nos a permanecer fiéis a Ti em todos os 
momentos. Amém.

Jesus: “Vocês devem defender os Ensinamentos de seu 
Salvador, e nunca Me negar! No entanto, vocês serão 
tentados a fazê-lo. Muitos de vocês Me negarão, ao 
aceitar essas novas leis que são más. Se vocês fizerem 
isso, Eu vou estar aguardando, porque se Me chamarem, 
vou segurá-los. Com a Minha Intervenção Divina, Eu os 
sustentarei”.
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